
EL ĞANİYY 
 
Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle sınırlanıp kayıtlanmayan ve o vasıflarla etiketlenmekten dahi münezzeh olan; "Ekberiyeti" dolayısıyla! 
Esmâ'sıyla sayısız sınırsız zengin olan! 
 
Bakara 

 
263-) Bir güzel söz ve bir kusuru örtmek, ardından eziyet gelen bağıştan daha hayırlıdır. Allah Ganî'dir, Halîm'dir. 
 

Bakara 
 
267-) Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve arzdan sizin için çıkardıklarımızın temiz olanlarından infak edin. Göre 
göre, alıcısı olmayacağınız habis şeyleri başkalarına infak etmeye kalkışmayın. İyi bilin ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Âl-i İmran 
97-) Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı var. Kim Ona dâhil olursa güvende olur. Gitmeye imkânı olan 
herkese Beyt'i hac etmek, insanlar üzerindeki Allah hakkıdır. Kim (gücü yettiği hâlde) bunu inkâr ederse, muhakkak 
Allah âlemlerden Ganî'dir. 

Nisa 

 
131-) Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için)! 
Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlere ve size, "Allah'tan korunun" diye tavsiye ettik... Eğer hakikati 
inkâr ederseniz, (bilmiş olunuz ki) kesinlikle semâlar ve arzda ne varsa Allah içindir! Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

En'am 133-) Rabbin Ganî'dir, ZürRahmet (rahmet sahibi)'dir... Eğer dilerse sizi ortadan kaldırır; sizden sonra dilediklerini 
halife kılar... Başka bir halkın zürriyetinden sizi inşa ettiği gibi! 

Yunus 

 
68-) "Allah oğul edindi" dediler. Subhan'dır O! (Zira) "HÛ" El Ganî'dir (yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan 
berîdir)... Semâlarda ve arzda ne varsa, O'nun içindir ("El Esmâ"daki mânâların açığa çıkması için)... İndînizde bununla 
(iftiranızla) ilgili bir kanıt yoktur! Allah hakkında, ilminiz olmayan bir şeyi konuşuyorsunuz! 
 

İbrahim 
 
8-) Musa dedi ki: "Şayet siz ve tüm arzdakiler küfür (hakikati inkâr, nankörlük) etseniz, (iyi bilin ki) Allah elbette 
Ganî'dir, Hamîd'dir." 
 



Hac 
 
64-) Semâlarda ve arzda olan ne varsa O'nun (Esmâ özelliklerinin seyredilmesi) içindir!.. Muhakkak ki Allah, elbette O, 
Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Neml 
40-) İndînde Hakikat Bilgi'sinden bir ilim olan (Esmâ kuvvesiyle tahakkuk etme özelliği olan, tecelli-i sıfat) kimse de 
dedi ki: "Gözünü kırpmadan önce onu sana getiririm"... (Süleyman) tahtı önünde yerleşmiş görünce dedi ki: "Bu 
Rabbimin fazlındandır... Şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemesidir... Kim şükreder ise 
şüphesiz ki şükrü nefsinedir! Kim nankörlük ederse, Rabbim Ganî'dir, Kerîm'dir." 

Ankebut 
6-) Kim (bu imanı, hakikati yaşamak için) hırs-azim ile çalışırsa, yalnızca kendi nefsi için bu savaşı vermiş olur (Cihadı 
Ekber-büyük savaş)! Muhakkak ki Allah, âlemlerden (Esmâ bileşimi birimselliklerden) elbette Ganî'dir ("HÛ"viyeti {ZÂT'ı} 
itibarıyla, Esmâ'sında açığa çıkanlarla kayıtlanmaktan veya onlarla sınırlı tanımlanmaktan münezzehtir)! 

Lukman 
 
12-) Andolsun ki biz Lukman'a, Allah'a şükretmesi için Hikmet (sistemli düşünme aklı) verdik... Kim şükrederse, 
sadece kendi nefsine şükreder... Kim de inkâr ederse (hakikatindeki nimeti), şüphesiz ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Lukman 
 
26-) Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (O'nun Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için)... 
Muhakkak ki Allah, "HÛ"; Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Fatır 
 
15-) Ey insanlar! Siz Allah'a (mutlak muhtaç) "yok"sullarsınız (Esmâ'sıyla varsınız)! Allah ise Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Zümer 

7-) Eğer küfür (nankörlük) ederseniz (insanlığınızı-yeryüzünde {bedende} halifeliğinizi {'B'illah işareti doğrultusunda Esmâ 
kuvveleriyle tasarruf gücünüzü} değerlendirip şükretmezseniz; hakikatinizden perdelenirseniz), muhakkak ki Allah sizden 
Ganî'dir! (Allah) kulları için küfre (nankörlüğe; fıtratlarını zayi etmelerine, kaybolmalarına) razı olmaz! Eğer 
şükrederseniz (değerlendirirseniz), sizin için ona razı olur... Hiçbir kimse, bir başkasının vebalini yüklenmez! Sonra 
dönüşümünüz Rabbinizedir... Sizde yaptıklarınızın sonucunun ne olduğunu açığa çıkaracaktır... Muhakkak ki O, 
içinizdekilerin (bilinç ve şuurunuzun) Zâtı (hakikati) olarak Alîm'dir (sakladıklarınızı da, her şeyinizi de tam bilen). 



Muhammed
38-) İşte sizler, Allah yolunda karşılıksız paylaşmak için davet olunanlarsınız! Sizden kimi de var cimrilik eder! Kim 
cimrilik ederse cimriliği yalnızca kendi nefsine yapmış olur! Allah Ganî'dir, sizler fakirlersiniz! Eğer yüz çevirirseniz 
sizden başka bir toplumu yerinize getirir; onlar sizler gibi olmazlar! 

Hadid 
 
24-) Onlar (zenginliğiyle övünen kibirliler) cimrilik yapan ve insanlara cimriliği emreden kimselerdir! Kim (Allah'tan) 
yüz çevirirse, muhakkak ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Mümtehine 6-) Andolsun ki onlarda (İbrahim ve ashabında) sizin için, Allah'ı ve sonsuz gelecek süreci (yaşamayı) umanlar için 
güzel bir örnek vardır... Kim (Allah'tan) yüz çevirirse, muhakkak ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Teğabün 
6-) Buna şu sebep oldu: Onların Rasûlleri kendilerine apaçık deliller olarak gelirdi de: "Bir beşer mi bizi hakikate 
erdirecek?" derlerdi! Bu yüzden hakikat bilgisini inkâr ettiler ve yüz çevirdiler! Allah (da onların imanından) 
müstağni oldu! Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

 
 


